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ราชกิจจานุเบกษา
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ประกาศกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานในสั ง กั ด กรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก
และเยาวชนและเพื่อให้การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงกําหนดแบบบัตร
ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บัต รประจํ าตั ว เจ้า พนั กงานให้มี พื้น สีข าว ขนาดและลัก ษณะตามแบบแนบท้า ย
ประกาศนี้
ข้อ ๒ ให้อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
เจ้าพนักงาน
ข้อ ๓ ให้เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานพินิจ พนักงานคุมประพฤติ
ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้มีบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน
การทําบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งตามวรรคหนึ่งแนบรูปถ่ายไม่เกิน
หกเดือน ขนาด ๒.๕ คูณ ๓ เซนติเมตร ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่น ตาสีเข้ม
แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการหรือเครื่องแบบพิธีการหรือแต่งกายสุภาพ จํานวน ๒ รูป
ข้อ ๔ บัตรประจําตัวตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้หกปีนับแต่วันออกบัตร
ข้อ ๕ เมื่อได้ออกบัต รประจําตัวให้แก่ผู้ใด ให้ผู้ออกบัตรประจําตัว จัดให้มีสําเนาข้อความ
และรายการแบบบัตรประจําตัวซึ่งติดรูปถ่ายผู้นั้นไว้ด้วยหนึ่งฉบับและให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ข้อ ๖ เมื่อบัตรประจําตัวจะหมดอายุ ให้ผู้ถือบัตรประจําตัวยื่น คําขอมีบัตรประจําตัวใหม่
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวเดิม ก่อนวันที่บัตรประจําตัวจะหมดอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ ๗ กรณีที่บัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ หรือได้เปลี่ย น
ตําแหน่ง ผู้ถือบัตรประจําตัวอาจขอมีบัตรประจําตัวใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่บัตรประจําตัวนั้น สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด หรือได้เปลี่ยนตําแหน่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ คําขอมีบัตรประจําตัวตามข้อ ๗ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙ การออกบั ต รประจํ า ตั ว ในกรณี บั ต รประจํ า ตั ว หมดอายุ สู ญ หาย หรื อ ชํ า รุ ด
ในสาระสําคัญ หรือผู้ถือบัตรประจําตัวนั้นได้เปลี่ยนตําแหน่ง ให้นําความในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔
ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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ข้อ ๑๐ ผู้ใดได้รับบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานใหม่ทดแทนบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานเดิมแล้ว
ให้คืนบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานต่ออธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยพลันในวันที่ได้รับ
บัตรประจําตัวใหม่
ข้อ ๑๑ เมื่อผู้มีบัตรประจําตัวออกจากราชการ หรือไม่มีสิทธิใช้บัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน
นั้นต่อไป ให้ส่งคืนบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานต่ออธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ข้อ ๑๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม

เลขที่........./...........
แบบคําขอมีบตั รประจําตัวเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓
เขียนที…่ ………………………………..................................
วันที่............เดือน......................พ.ศ. .....……..........
ข้าพเจ้า......................................................... ตําแหน่ง................................สังกัด..........................................
เกิดวันที่........เดือน........................พ.ศ. ..........อายุ..........ปี เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.........................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่....................หมู่ที่........ซอย...........................ถนน.....................................…………..........................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.........................................โทรศัพท์มือถือ...............................…………...........
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่................หมู่ที่..............ซอย...........................ถนน.................................................
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.........................…………...........
รหัสไปรษณีย์..............................
ทําคําขอยื่นต่ออธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ เนื่องจาก
บัตร  สูญหาย  ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ หรือ  ได้เปลี่ยนตําแหน่ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและได้แนบรูปถ่ายสองรูปมาพร้อม
กับคําขอนี้แล้ว
(ลายมือชือ่ ).......................................ผู้ทําคําขอ
(........................................)
ตําแหน่ง.....................................................
ลงชื่อ .........................................
ตําแหน่ง......................................
(ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้ความยินยอม)
(......./..................../.........)

๒
แบบบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน
ด้านหน้า
รูปถ่าย
๒.๕ X ๓.๐

............................
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร
หมู่โลหิต..........

บัตรประจําตัว.......(ตําแหน่ง)...................
เลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
.......................................................................
ชื่อ..................................................................
สังกัด.............................................................

๕.๕ ชม.

............................................
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ผู้ออกบัตร

๘.๕ ชม.
ตราครุฑสําหรับหน่วยงานราชการที่ออกบัตร

ด้านหลัง

บัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน
มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
๕.๕ ชม.
เลขที่ ........................
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและยาวชน กระทรวงยุติธรรม
วันที่ออกบัตร....../....../......

บัตรหมดอายุ......./....../.......

๘.๕ ชม.

